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TfGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

O OWOCACH
W Y K A S T A J A C I  C I I  Z P N I A .

W iadomo powszechnie, że owoce powsta
ją  z kwiatów, które u naszych drzew i krze
wów r o s n ą  na 
gałązkach star
szych i młod
szych paro- lub 
kilkoletnich, na 
g a ł ą z k a c h  też 
p r z y w y k l i ś m y  
widzieć o w o c e  
rozmaitych roz
miarów.

W  krajach je 
dnak gorących, 
mianowicie zaś 
w południowój 
i środkowój Ame
ryce oraz w In- 
dyjach wscho
dnich, r o s n ą  
drzewa, których 
nietylko gałązki 
ale i pnie często 
bardzo g r u b e ,  
pokryte są licz- 
nemi pączkami, 
kwiatam i i owo
cami, rosnącemi 
niekiedy nawet 
nisko, przy sa
mój ziemi, przy 
koi’zeniach. Cynomefra cauliflora Lc

Do takich drzew należy, między innemi, 
drzewo czekoladowe, Theobrom a cacao, 
które oprócz owoców rosnących norm alnie 
na gałązkach, posiada niekiedy owoce na 
pniu; dalój drzewo chlebowe, A rtocarpus 
incisa, również dość często oprócz owoców 
umieszczonych na gałęziach, obok liści, w y

daje owoce, zwy
kle większych 
rozmiarów o d 
innych, osadzo
ne w p r o s t  na 
pniu. Ze wszy
stkich j e d n a k  
roślin tój kate- 
goryi szczegól- 
niój wyróżnia się 
Cynom etra cau
liflora L, którój 
w izerunek tutaj 
podajemy (we
dług „Die N atur” 
Nr 52, 1888 r.). 
Jest to roślina 
należąca do ro
dziny roślin strą
kowych, Legu- 
minosae, do pod- 
rodziny cesalpi- 
nowych, Caesal- 
piniaceae, j e s t  
zatem spokrew
niona z drzewem 
kampeszowem, z 
akacyją kolcza
stą (Gleditschia), 
z tamaryndem
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(Tam arindus). O dznacza się bardzo o ry 
ginalną. postacią (jak  to rysunek wskazuje) 
ma bowiem pień pokry ty  różnemi podłuż- 
nemi zagłębieniam i, oraz wyniosłościami 
guzowatemi, na których wprost w yrastają 
grupy kwiatów czerwonych, dość drobnych, 
każdy kw iat posiada kielich czterodziałko- 
wy o działkach nabrzm iałych, koronę pię- 
ciopłatkową, pręcików dziesięć, o pylni- 
kach dwuworeczkowych, słupek jed en  z za
wiązkiem górnym  jednokom orow ym , w k tó 
rym  mieści się jeden  (rzadko dwa) zalążek. 
Owoc strąk  szczególnćj postaci, trójścienny 
lub nieforemnie pólkulisty , bez wyraźnego 
szwu, o ścianach grubych, praw ie mięsi
stych, pokry ty  na powierzchni wyniosło
ściami, podobnemi do guzów zaokrąglonych. 
O ryginalność owocu podnosi jeszcze jego 
barw a czerwona. W ew nątrz tego strąka 
znajduje się jedno tylko ziarno, przypom i
nające kształtem  sam owoc. Na zalączonćj 
figurze C  oznacza owoc w zmniejszonych 
nieco rozm iarach.

Części łodygi C ynom etra cauliflora przy 
samój ziemi położone, a naw et umieszczone 
pod ziemią, również niekiedy byw ają po 
kry te guzowatemi wyniosłościami, na k tó 
rych rosną kw iaty , a następnie pow stają 
owoce, wystające w prost z ziemi, jakgdyby  
w niój były zagrzebane. Cynom etra cauli- 
fiora je s t drzewrem dość dużem o liściach 
złożonych, parzysto-pierzastych, rośnie w In - 
dyjach wschodnich, owoce, zdaje się, m a 
jadalne, choć niezbyt smaczne. Znanych 
jest jeszcze kilkanaście innych gatunków  
Cynom etra, pomiędzy którem i są naw et uży
teczne w medycynie, ja k  C. spruceana i C. 
racemosa, rosnące w Brazylii. W yrastanie 
kwiatów , a następnie owoców na pniu, na
stępuje zapewne z t. zw. pączków drzem ią
cych, z których w naszym  klimacie zwykle 
przy pewnych w arunkach  w yrastają pędy 
czyli gałązki pokryte listkami.

A . S.

TRZECIE OKO

ZWIERZĄT KRĘGOWYCH
według najnowszych badań 

p r o f e s o r a  I T r .

Na górnćj powierzchni międzymózgu, 
otaczającego trzecią jam ę mózgową, zwie
rzęta kręgow e posiadają wyrostek zwany 
szyszką mózgową (epiphysis cerebri s. glan- 
dula pinealis). U  niektórych ryb (Acan- 
thias), u żab i w ielu jaszczurek szyszka 
przedłuża się w wyrostek na wierzchołku 
rosszerzony, umieszczony w zagłębieniu 
czaszki, albo na zew nątrz nićj pod skórą. 
To rosszerzenie w yrostka szyszki niektórzy 
badacze uważali za trzecie, nieparzyste oko, 
a w szypułce łączącej to mniemane oko 
z szyszką widzieli nerw  wzrokowy, o czem 
obszerne sprawozdanie podał p. Slósarski 
w niniejszym tygodniku w r. 1887, N r 26, 
str. 401—406. P rzed  niedawnym czasem 
bo w L utym  bież. roku, prof. F . Leydig 
z Bonn ogłosił tymczasowe zawiadomienie
0 swych pracach nad tym przedmiotem, 
k tóre rzucają zupełnie nowe światło na zna
czenie w mowie będącego przyrządu (Bio- 
logisches C entralblatt, tom V III, N r 23, 
z d. 1 Lutego r. b.).

Spostrzeżenia prof. L eydiga są pokrótce 
następujące:

Szyszka u gadów (Anguis, L accrta, Va- 
ranus) i u żab (Rana, Bom binator) jes t wy- 
pukliną międzymózgu i składa się z dwu 
części: przednićj czyli t. zw. splotu naczy
niówkowego (plexus chorioideus) i tylnćj 
czyli szyszki właściwćj, w którój znowu 
można rozróżnić szypułkę, końcowy guzik
1 końcowy cypelek. W szystkie te części są 
w ew nątrz puste, a ich jamistość bespośre
dnio przechodzi w trzecią komorę mózgu 
i zaw iera tenże płyn mózgowy. W ew nę
trzne wysłanie tej całej wypukliny składa 
się z kom órek migawkowych, nieco odm ien
nych w szypułce i właściwój szyszce. Scia* 
ny tej ostatniój składają się z tkanki łącz- 
nój, na k tórćj, podobnie jak  w splocie n a 
czyniówkowym, rospośoierają się naczynia
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krwionośne. W  komórkach wyściełających 
guzik i cypelek końcowy znajdują, się ziarn
ka ciemnego barwnika.

G uzik końcowy szyszki je s t u gadów 
przytw ierdzony do twardój opony móz
gu, a stożkowaty jój cypelek wydłuża się 
w sznurek idący do owego wrzekomego 
trzeciego oka czyli według Leydiga do 
przyrządu ciemieniowego (Parietalorgan). 
Jamistość szyszki przechodzi w podstawową 
część sznurka, lecz dalój ku  górze zanika, 
a tem samem sznurek staje się pełnym. 
Zresztą, jak  u padalca i w ierzchołek szyszki 
i cały sznurek mogą być pełne, bez w ydrą
żenia. K om órki wyściełające jam ę szyszki 
przechodzą do jam y sznurka, naturaln ie 
o ile ona istnieje. Sznurek składa się z tkan
ki łącznój, k tó ra przechodzi w osłonę przy
rządu ciemieniowego i często, podobnie jak  
ta  ostatnia zawiera inniój lub więcój bar
wnika.

U  ziemnowodnych (Rana, Bombinator) 
nitkowaty sznurek złożony z tkanki łącznój 
ciągnie się pomiędzy szyszką i przyrządem 
czołowym, położonym pod skórą na skle
pieniu czaszki. Nerwy skórne w zmiennój 
liczbie, od dwu do czterech dochodzą do 
brzegu przyrządu, ale żaden nie przenika 
do jego wnętrza.

U  gadów dorosłych przyrząd ciemienio
wy je s t  pokryty skórą i mieści się w ko
ściach ciemieniowych, k tóre w tem miejscu 
tw orzą otwór (foramen parietale), lecz u  za
rodków padalca przyrząd leży nad kośćmi 
czaszki w otw artym  dołku skóry, który na
stępnie zamyka się, a przyrząd zstępuje 
w głąb. W  miejscu, gdzie się otworek 
zamknął, naskórek jaśniój je s t zabarwiony. 
Niekiedy przez pewien czas po urodzeniu 
zachowuje się w naskórku otworek prow a
dzący do kanału  ukośnie w głąb skierowa
nego, który jednak  nigdy skóry właściwój 
nie przebija.

U  ziemnowodnych przyrząd czołowy za
wsze leży pod skórą, k tóra je s t nad nim ja 
śniój zabarwiona.

T ak  przyrząd ciemieniowy, jako też czo
łowy, składa się z woreczka i'ozmaitego 
kształtu, zawierającego jam ę wewnętrzną. 
Jego ściana składa się z tkanki łącznój wy- 
słanój nabłonkiem, który na dnie i na skle
pieniu woreczka znacznie je s t wyższy ani

żeli po bokach. U gadów komórki dna 
i sklepienia są wyraźnie w poprzek prążko
wane i znacznie stwardniałe.

Pomiędzy kom órkam i nabłonka znajduje 
się układ przestw orów, rospostarty na dnie 
i na bokach woreczka; w tem ostatniem 
miejscu szpara znajdująca się w nabłonku 
przyczynia się do tem wyraźniejszego od
graniczenia sklepienia woreczka od jego 
boków. Przestw ory śródnabłonkowe otwie
ra ją  się do środkowój jamistości woreczka, 
z drugiój zaś strony obrączkowy przestwór 
oddzielający sklepieniową i boczną warstwę 
nabłonka, otwiera się do obszernój, pod- 
skórnój przestrzeni limfatycznój, k tóra ze 
swój strony łączy się z drobnemi przestwo
rami limfatycżnemi tkanki łącznój podskór- 
nój. Cały więc uk ład  przestworów przy
rządu ciemieniowego można jedynie uwa
żać za przestrzenie limfatyczne.

U  padalca i u jaszczurek (Anguis, La- 
certa) barw nik bardzo wcześnie osiada 
w przedniój części komórek walcowatych, 
skutkiem czego powstaje ciemny pierścień 
przedstawiający się jakby  tęczówka. U zw ie- 
rząt dorosłych ilość barw nika powiększa się 
i oprócz barwnikowego pierścienia pow sta
ją  inne nagromadzenia, zwłaszcza pośrodku 
komórek dna, czasami także w odpowiada- 
jącem mu miejscu sklepienia. Y aranus nie 
posiada barwnikowego pierścienia, lecz 
w jego przyrządzie ciemieniowym znajduje 
się tylko k ilka kupkowatysh smug bruna- 
tno-czerwonawój substancyi.

Leydig, który dostrzegł podobieństwo, 
ściślój mówiąc, hoinologiją gruczołu czoło
wego ziemnowodnych i przyrządu ciemie
niowego gadów (padalca i jaszczurek), u p a 
tryw ał w gruczole przyrząd zmysłowy skó
ry  i w ten sam sposób zapatryw ał się na or
gan ciemieniowy. Późniój, n iektórzy ba* 
dacze przyszli do wniosku, że przyrząd cie
mieniowy jest trzeciem okiem, przyczem 
jaśniejsze miejsce skóry nad tym organem 
uważali za rogówkę; zgrubiałą część skle
pieniową organu poczytywali za soczewkę; 
płyn wewnątrz organu brali za kulę szkli
stą; nabłonkowe dno było dla nich siatków
ką, a walcowate kom órki otoczone barw ni
kiem były pręcikam i siatkówki. Nadto 
upatryw ano nerw  udający się z szyszki do 
przyrządu.
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W edług przedstawionych tu  najnowszych 
spostrzeżeń profesora Leydiga oba te pog lą
dy okazują się błędnem i, a same w mowie 
będące przyrządy tracą znaczenie p rzy rzą
dów zmysłowych. L eydig  mniema, że jest- 
to część odwężająca się od szyszki i u lega
jąca  zanikowi oraz zniszczeniu, co u  róż
nych zw ierząt do różnego dochodzi stopnia. 
P rzyrząd , k tó ry  jeszcze istnieje i jeszcze 
jest czynny, stanowi część uk ładu  limfa- 
tycznego. W edług  Leydiga, nasuw a się 
myśl, że przyrządy pod względem m orfolo
gicznym dają się porów nać z miejscem, 
gdzie najpóźniej nastąpiło  zamknięcie ru r 
ki nerwowej, czyli z tak  zw anym  neuro- 
porus.

August Wrześniowski.
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ATMOSFERY.
O ddaw na już  lubimy odtw arzać na m ałą 

skalę w pracowni naukowej zjawiska, k tóre 
nas ogromem swoim i wspaniałością uderza
j ą  w przyrodzie, a w ostatnich czasach usi
łow ania na tej drodze zyskały naw et ważne 
znaczenie, dając wskazówki do rozw ikłania 
niejasnych lub spornych dotąd zagadnień. 
D la przykładu przytoczyć tu  możemy liczne 
prace nad sztucznem w ytw arzaniem  skał 
i minerałów, albo istotne doświadczenia 
m eteorologiczne nad w arunkam i pow stawa
nia prądów  atmosferycznych.

Z jaw iska optyczne atmosfery są już w p ra
wdzie oddaw na dostatecznie wyjaśnione, 
niemniej jed n ak  odnalezienie warunków, 
w jak ich  dałyby się one doświadczalnie w y
wołać, nietylko ułatw ić może rozumienie 
zawiłych często szczegółów, ale nadto po
zwala ująć bliżej i okoliczności, jak ie  sprzy
ja ją  rozw ijaniu  się ich w przyrodzie.

Na zadanie to zw rócił uwagę p. Cornu, 
jeden z najznakom itszych fizyków francu
skich. W  otlczycie, ja k i niedawno w ygło
sił w stowarzyszeniu naukowem  francu- 
skiem (Asaociation franęaise) o zjaw iskach 
optycznych, mających siedlisko w atmosfe

rze ziemskiej, przedstawił też słuchaczom 
cały szereg tych zjawisk, sztucznie wywo
łanych, a opis metod, które mu do tego celu 
posłużyły, złożył akademii nauk. K orzy
stając nadto z rycin, podanych przez „La 
N aturę” , możemy zapoznać czytelników 
z treścią tego ciekawego odczytu.

B łęk it niebieski i inne ubarwienia nieba. 
Pomiędzy błękitem  nieba a żywemi barw a
mi, jak ie  je  zdobią o zmierzchu, zachodzi 
bespośredni związek, k tóry  łatw o wykazać 
można.

Mówimy pospolicie, że pow ietrze posiada 
barw ę błękitną, pam iętać jednak  należy, że 
wydaje się nam  ono błękitnem  tylko wtedy, 
gdy je s t oświetlone z boku i przedstawia 
się nam na tle czarnem; dlatego to odległe 
cienie ukazują się nam zawsze ubarwione 
błękitem , mniej lub więcej czystym. Pod 
tym  względem pow ietrze atmosferyczne za
chowuje się zgoła odmiennie, aniżeli prze
zroczyste i niebieskie wody niektórych je 
zior. Gdyby bowiem powietrze w tenże 
sposób było błękitnem, ja k  te wody p rzej
rzyste, słońce powinnoby nam się ukazywać 
tem silniej zaniebieszczonem, im dłuższą 
drogę przez atm osferę przebiegają jego 
prom ienie, tak  samo jak  kam yk biały na 
dnie jeziora wydaje się tem bardziej nie
bieski, im jezioro  jes t głębsze. T ak  wszak
że się nie dzieje, w m iarę, jak  słońce zbli
ża się do poziomu, w m iarę zatem, jak  co
raz rozleglejszą warstwę powietrza prom ie
nie jego przechodzą, pokryw a się ono od
cieniem pomarańczowym, który przechodzi 
naw et w czerwień jask raw ą w chw ili, gdy 
słońce zanurza się pod poziom. Pow ietrze 
zatem, ja k  wiele innych ciał, posiada wła
sność roskładania światła białego, — odbija 
promienie niebieskie a przepuszcza pom a
rańczowe, które się nawzajem dopełnia
ją , czyli razem złączone stanowią światło 
białe.

Zabarwienie wód błękitnych naśladujemy 
rostw orem  siarczanu miedzi am onijakalne- 
go, je s t on bowiem niebieski w świetle prze- 
chodzącem; aby zaś odtworzyć wszystkie 
własności optyczne powietrza użyć można 
emulsyi utworzonej z k ilku kropel rostwo- 
ru  żywicy w alkoholu, mastyksu w terpen
tynie i t. p., k tóre wlewamy do wody dy- 
stylowanej. Em ulsyja taka jes t niebieską
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przez oświetlenie boczne a jasnożółtą w świe
tle przeehodzącem; przy dostatecznej g ru 
bości byłaby pomarańczową, a naw et czer
woną,. Em ulsyja taka zatem, podobnie ja k  
i powietrze, roskłada padające na nią p ro
mienie światła zwykłego na barw y dopeł
niające.

Zjawiska optyczne, spowodowane przez 
wybuch w ulkanu K rakatoa, o czem nieda
wno pismo nasze miało sposobność przypo
mnieć (Nr 6 i 7 z r. b.), stanowią potw ier
dzenie powyższych wywodów.

P y ł rzucony w górę i rosproszony w n a j
wyższych warstwach atmosfery rozlał się 
zwolna ponad całym globem ziemskim 
i utw orzył jakby  chmurę niewidzialną, któ-

ległćj względem słońca, gdy promienie jego 
napotykają obłoki, z których wylewają się 
ciemne smugi deszczu. Dokładna teoryja 
tęczy datuje od K artezyjusza; w jego „trak
tacie o m eteorach” znajduje się rycina, ob
jaśniająca przebieg promieni w kroplach 
dżdżu, k tóra odtąd znalazła miejsce we 
wszystkich podręcznikach fizyki i meteoro
logii. Prom ienie słoneczne, przenikając do 
kulistej kropli wody, załamują, się przy 
wejściu, odbijają się na jej powierzchni we
wnętrznej i wydobywają się, załam ując się 
poraź drugi. Nie mamy tu zresztą potrze
by przypominać teoryi tęczy, dodamy tylko, 
że przebieg powyższy odpowiada najm niej
szemu odchyleniu promieni, za czem idzie,

Fig.

ra  w ciągu dnia zdradzała się jedynie od
cieniem białawym nieba i czerwonawym 
wieńcem dokoła słońca. O zmierzchu wszak
że, obłok ten, podobnie ja k  chm ury wysoko 
wzniesione, długo jeszcze był oświecany 
przez prom ienie słońca, ju ż  pod poziomem 
ukrytego. W  długim przebiegu przez a t
mosferę światło pozbawiało się swych p ro 
mieni niebieskich, k tóre tw orzyły błękit 
niebieski dla innych okolic ziemi, do nas 
zaś przybywały jedynie promienie karrna- 
zynowo - czerwone, tworzące owe piękne 
zmierzchy, co przez tak  długi ciąg czasu 
budziły podziw powszechny.

Tęcza. W spaniałe to i pospolite dosyć 
zjawisko obserwujemy po stronie przeciw-

1.

że w kierunku tym najobficiej wynurzają, 
się wiązki promieni ‘); ponieważ zaś p ro 
mienie, składające światło białe, załamują, 
się rozmaicie, najsilniejsze oświetlenie ma 
miejsce pod niejednakowemi kątam i dla 
różnych barw  widmowych. W  ten sposób 
występuje łuk barwny, współśrodkowy 
względem cienia rzucanego przez głowę 
obserwatora; łuk  ten jest czerwony od stro
ny zewnętrznój, od w ewnętrznej zaś jasno
niebieski.

ł) W yjaśnienie tego szczegółu znajdzie czytel
nik w artykule „0  kołach świetlnych, otaczają
cych słońce i ksigżyc'1, do którego się w dalszym 
ciągu odwołujemy.
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Oprócz powyższój tęczy, z wanój tęczą 
pierwszego rzędu, daje się często dostrzedz 
druga jeszcze, słabsza, ale zajm ująca luk  
rozleglejszy, współśrodkowy względem po
przedniego, przedstaw ia ona roskład  barw  
przeciwny, czerwień mianowicie od strony 
wewnętrznój, b łęk it na zew nątrz. Pow sta
wanie jój tłum aczy się tem, że w ewnątrz 
każdój kropli dżdżu prom ienie ulegają dw u
krotnem u a nie jednokrotnem u odbiciu.

Obie te tęcze dają się odtworzyć sztucz
nie sposobem bardzo prostym , wskazanym 
na fig. 1. N a balon szklany, mający od 6 
do 7 cm  średnicy, napełniony wodą, pusz
czamy wiązkę poziomą św iatła słonecznego, 
przechodzącą przez szeroki otw ór wycięty 
w okienicy. — Prom ienie świetlne odbijają 
się w sposób wyżej wskazany i w ytw arzają 
dw a łuki, które obserwować dobrze można 
na białój zasłonie, umieszczonej w odległo
ści dwu do trzech m etrów  od balonu. B ar- j  

wy są oczywiście mniój żywe aniżeli w tę
czy natu r alnój, roskład ich wszakże i wzglę
dna jasność odtw arzają się wiernie.

Wieńce czyli koła małe, otaczające słońce 
i księżyc w bespośredniem sąsiedztwie, są 
następstwem  uginania prom ieni św iatła, 
spowodowanego przez drobne kulki wodne 
(ob. W szechświat z r. z. str. 678). Do sztu
cznego odtwoi-zenia tych wieńców posłużyć 
nam  może podobna, ja k  poprzednio, smuga 
św iatła, nie szersza nad 2 do 3 cm; na prze
biegu jój umieszczamy podw ójną p łytę 
szklaną, obsypaną w ew nątrz nasieniem  wi- 
dłakowem, a jasne kółko otworu ukaże się 
nam  otoczone pierścieniam i tęczowemi, k tó 
re  dają dokładny obraz objaw ów , o k tó 
rych mowa. Jednakić j mianowicie w ielko
ści ziarnka nasienia widłakowego, działają 
tu w taldż sam sposób, ja k  równe między 
sobą kuleczki wodne, składające chm ury 
kłębiaste i warstw owe, na których wieńce 
te się tworzą. Do tegoż samego szeregu 
zjaw isk zaliczać zapewne należy i kola 
brunatno-czerw onaw e, jak ie  w następstw ie 
wybuchu K rakatoa dostrzegano w r. 1885 
i 1886; drobny pył rosproszony w atm osfe
rze odegrywał rolę podobną, ja k  zarodniki 
widłaków.

Koła wielkie czyli halo, stanow ią zjawisko 
również pospolite, a w ostatnich czasach 
mieliśmy często sposobność przytaczania

podobnych dostrzeżeń z różnych okolic k ra
ju . D okładny zresztą opis i szczegółowe 
wyjaśnienie kół wielkich podaliśmy w N r 43 
W szechświata z r. z., tu  zatem poprzestać 
należy nam tylko na przypomnieniu, że są 
one następstwem  załam ywania prom ieni 
św iatła w drobnych kryształkach lodowych, 
z których składają się najwyżój wyniesione 
chmury. Jako ciekawe wszakże uzupełnie
nie historyczne artykułu , do którego czy
teln ika odsyłamy, przytaczamy tu rycinę 
(fig. 2), wziętą z trak ta tu  o meteorach Des- 
cartesa (1637), k tóry  rzucił pierwsze pod
stawy teoryi tych zjawisk. W idzimy tu

roskład owych igiełek lodowych, stanow ią
cych graniastosłupy tró jkątne i sześcioką
tne, między słońcem a okiem obserwatora; 
przebieg promieni światła tłumaczy powsta
wanie kół jasnych.

B rew ster wywoływał sztucznie koła wiel
kie, rospatrując słońce przez szkło pokryte 
krystalizacyją ałunu; drogą tą wszakże tru 
dno otrzymać wierne odtworzenie zjawiska. 
Gdy bowiem rostw ór ałunu krystalizuje na 
płycie szklanój, kryształy rozw ijają się 
przeważnie równolegle do tój płyty, gdy 
igiełki lodowe w atmosferze rozrzucone są 
jakby  przypadkow o. Otóż p. Cornu osię- 
gnął ten cel, strącając słabym (36% ) alko
holem rostwór ałunu nasycony na zimno.



Rostwór w prow adza się do naczynia płas
kiego, o głębokości 15 do 20 mm, a na 100 
objętości rostw oru dodaje się 10 do 15 obję
tości alkoholu i mięszaninę tę wstrząsa się 
przez kilka minut. Natychmiast rospoczy- 
na się powolne opadanie kryształków m ikro
skopowych, unoszą się one wewnątrz cieczy 
i połyskują ja k  igiełki lodowe, opisywane 

v przez różnych obserwatorów. W tedy trze
ba tylko rospatryw ać jakiekolw iek źródło 
św iatła przez to płaskie naczynie, aby do
strzegać kolejno wszystkie objawy, jakie 
przedstawia niebo w w arunkach, przy k tó 
rych rozw ijają się koła wielkie. P rzed  do
świadczeniem, które wskazuje fig. 3, nale
ży tylko naczynie dosyć silnie wstrząsnąć.
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cój dwa razy większą i odtwarza drugie ko
ło wielkie naturalne, k tóre odpowiada pro
mieniowi 47° (tamże, str. 677). Oba koła 
stają się coraz wyraźniejsze w polu widze
nia i dochodzą do pewnego maximum bla
sku, poczem znów gasną w miarę, jak  po 
większych i drobniejsze kryształki na dno 
naczynia opadają.

Jeżeli naczynie ustawiamy na drodze 
wiązki silnego światła, obraz staje się tak 
świetnym, że rzucany być może na zasłonę 
i ukazywany znacznćj liczbie słuchaczy.

T. li.

WSZECHŚWIAT.

Fig. 3.

W pierwszój chwili widzimy jakby  rodzaj 
mgły gęstśj, k tó ra  zakryw a prawie źródło 
światła, — rozrzucone bowiem kryształy są 
z początku zbyt wielkie i zbyt liczne, po 
pewnym dopiero czasie m gła się rosprasza 
i ukazuje się koło jasne o prom ieniu 22°
(ob. artyku ł wyżćj cytowany str. 676), któ
rego czerwonawy brzeg wewnętrzny od- 
rzyna się osti^o od tła ciemnego, rospoście- 
rającego się aż do środka. Brzeg zewnę
trzny  kola, ja k  w kołach naturalnych, jest 
słabo niebieskawy i rospływ a się w tło bia
ławe.

Zwolna barw y ożywiają się i zaczyna się 
ukazywać kolo drugie, mające blask słab
szy, zatoczone ono jes t średnicą mniój wię-

ZE WSCHODNIEJ AFRYKI.

n i .

Zanzibar i wybrzeże zanzibarskie.

W schodnie wybrzeże A fryki mniój wię
cej aż do Zanzibaru znane było w zam ierz
chłej starożytności egipcyjanom, fenicyja- 
nom i izraelitom, wszystkie te narody spro
wadzały stamtąd kadzidło i mirę, pierwsze 
pochodziło podług powag botanicznych 
z rosnących dziś jeszcze w k ra ju  Somal 
krzaków Boswellia C arterii i Boswellia 
Bhau Dajana, mira zaś jes t żywicą drzewa
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Balsam odendron ehrenbergianum , — wonią, 
mają się zresztą odznaczać wszystkie rośli
ny  w kra ju  Somal, stąd dzisiejszy p rzy lą
dek Guardafui nazywali starożytni prom un- 
torium  Ai-omatum, t. j .  przylądek kadzideł. 
Dowodzą niektórzy, że ju ż  w roku 1450 
przed Chr. w ysłała egipska królow a H a- 
czepsu, wypraw ę na wybrzeże wschodniej 
A fryki, gdy atoli opisy owycli wypraw dla 
dzisiejszych stosunków nie m ają żadnej 
wartości, pom ijam y je ,  przytoczym y nato
miast ciekawy ustęp z opisu wybrzeża zan- 
zibarskiego z pierwszego stulecia po naro
dzeniu Chrystusa i to z tak zwannego peri- 
plusa greckiego, którego autor był praw 
dopodobnie kupcem  aleksandryjskim .

„Dwa dni drogi stam tąd (od wyspy Me- 
nutheria czyli Zanzibaru) leży nad b rze
giem ostatnie emporium Azanii (t. j. dzisiej
szego wybrzeża zanzibarskiego) nazw ane 
Rhapta, k tó ra nazw a od statków związanych 
pochodzi, o których była mowa '). Je s t 
tam  dużo kości słoniowej i skorup żółwich 
(szyldkret), w okolicy mieszka lud rozbój
niczy wielkiego wzrostu, a każdy w swój 
miejscowości uw aża się za samodzielnego 
pana. Zarząd tego wybrzeża, k tóre podług 
dawnego zwyczaju je s t podległe królestw u 
przedniej A rabii (Jem en) spoczywa w ręku  
mafareickiego (t. j .  arabskiego) lennika. 
Od tego króla zadzierżawiła cła spółka 
mieszkańców M uzy (Moka w A rabii), ci też 
wysyłają w tamtę stronę okręty  kupieckie 
posługując się najczęściej sternikam i i u rzę
dnikam i arabskim i, k tórzy są z m ieszkań
cami obznajmieni i spokrewnieni, znają kraj 
i język tam tejszy”.

A  więc ju ż  w początku ery chrześcijań
skiej handel ze wschodniem wybrzeżem af- 
rykańskiem  znajdow ał się oddawna w ręku  
arabów, którzy mieli nad tem wybrzeżem 
polityczne zwierzchnictwo. Nic w tem nad
zwyczajnego, wszak badania etnograficzne 
wykazały, że ludy A fryki północnej i Su
danu są blisko spokrew nione z semitami, 
prawdopodobnie pochodzą one ze zmięsza- 
nia się rasy semickiej i afrykańskiej.

J) Na tem  wybrzeżu i dziś jeszcze używają łó
dek, których części nie są zbite, lecz naocnó zwią
zane.

Gdy mahometanizm natchnął szczepy 
arabskie niepokonanem męstwem i rzucił 
im do stóp większą część ówczesnych k ra 
jów  ucywilizowanych, spotężniał wpływ 
arabski i nad wybrzeżem zanzibarskiem, 
a wskutek późniejszych rosterek relig ij
nych powstały naw et niepodległe sułtanaty 
w M akdiszu na północy i w Kiloi, na połu
dniu od ujścia rzeki Rufidzi.

Ze zdumieniem i podziwem patrzyli hisz- 
panie Yasco de Gamy w roku 1497 na kw i
tnące i ludne miasta wysp i wybrzeża wscho
dniej A fryki i chcieli z niemi natychm iast 
zawiązać stosunki handlowe, ale nadare
mnie nam aw iał do tego C abral, znany z od
krycia Brazylii, potężnego Ibrahim a, suł
tana Kiloi. A rabowie odpowiedzieli, że to 
warów portugalskich nie potrzebują. W sku
tek  tego nadpłynął w roku 1502 Yasco de 
Gama z 20 okrętami wojennemi, a kilka 
wystrzałów  arm atnich już  wystarczyło, aby 
spowodować miasto Kiloę, liczącą 12000 
mieszkańców, do poddania się.

O dtąd zaczęło się panowanie portugalczy- 
ków na wybrzeżu zanzibarskiem , ale była 
to tylko okupacyja wojskowa: z warowni, 
których baszty wpół ocalałe, wpół zwalone 
dziś jeszcze sterczą w Kiloi, Zanzibarze i 
Moinbasie, powiewały bandery portugalskie, 
władzcy arabscy odsyłali roczną daninę do 
Lizbony, ale prawie cały handel i koloni- 
zacyja pozostała w ręku  arabskiem, to też 
po dwu wiekach runęła potęga portugalska, 
liczne klasztory i kościoły chrześcijańskie 
zamieniono w gruzy i znowu półksiężyc za
panował nad całem wybrzeżem od ujścia 
Rowumy aż do przylądka G uardafui, a środ
kowym punktem  arabów zostało miasto 
Z anzibar na wyspie tegoż nazwiska. S u ł
tan zanzibarski był przez długi czas lenni
kiem sułtana M askatu, w roku 1840 prze
niósł Seyid Said, ówczesny władzca M aska
tu  swą stolicę do Zanzibaru, a po jego 
śmierci 1856 r. dwaj synowie jego utworzyli 
z M askatu i Zanzibaru osobne państwa.

Z anzibar największe miasto handlowe 
wschodniej Afryki, jest, jak  powiedzieliśmy, 
głównem siedliskiem arabów, pochodzą oni 
głównie z M askatu i należą do sekty abba- 
ditów, która jeszcze tylko w Maskacie ma 
swych zwolenników. W asuahili należą do 
szafiitów a somalczycy są malekitami, ale,

Nr 14.W SZECHŚW IAT.
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że te sekty są tylko odcieniami wielkiej se
kty sunnitów, ich zwolennicy nie są tak 
wrogo usposobieni wobec siebie, jak  wobec 
perskich szyitów.

A rab zanzibarski je s t z urodzenia arysto
kratą , czuje on i okazuje to na każdym 
kroku, że jes t panem we wschodniój A fry
ce. Nie tyka się on drobnego handlu 
i przemysłu, jest jedynie dowódzcą wielkich 
karawan, a w przem yśle zajm uje się chyba 
wyrobem broni i złotnictwcm.

Miasto Zanzibar liczy około 80000 miesz
kańców, ilość mieszkańców całój wyspy wy
nosi około 200 000, z tych około 5000 a ra 
bów i 5000 hindusów, reszta wasuuhili, 
wolni m urzyni i niewolnicy. Środkowym 
punktem  miasta jest pałac sułtana, w któ
rym  on po europejsku przyjm uje konsulów 
państw  zagranicznych i znakomitości euro
pejskie, a tych tu nigdy nie brak, bo w por
cie zanzibarskim  zawsze stoją na kotwicy 
okręty wojenne różnych mocarstw. Przed 
pałacem sułtana znajduje się plac, na k tó
rym  co piątek odbywa się wielka parada 
garnizonu zanzibarskiego. Nie od rzeczy 
będzie, gdy podamy tu krótką charaktery
stykę araba jako żołnierza, wyjm ując ją  
z dzieła dra K . W. Schmidta, Sansibar, ein 
ostafrikanisches K ulturb ild . L ipsk, 1888, 
str. 35.

„Co się tyczy waleczności araba, powiada 
Schmidt, je s t on mimo niedostatecznego 
uzbrojenia przeciwnikiem , z którym  się li
czyć trzeba. Zachował dotąd dawną dzi
kość i odwagę, a wprawę w używaniu broni 
uważa za rzecz honorową. Jego sposób 
walczenia pozostał ten sam co dawniój: wy
szukawszy sobie przeciw nika w pada na 
niego obcesem i okrąża go w tysiącznych 
najdziwaczniejszych podskokach, aby w sto- 
sownój chwili zadać mu raz śmiertelny, bo 
chociaż każdy z zamożniejszych posiada 
strzelbę, główną bronią jest ulubiona sza
bla. Tą szablą wywija arab na wszystkie 
strony, chcąc o bałamucić i zmięszać prze
ciwnika i znaleść sposobność do skuteczne
go cięcia. Przeciw nik albo wymija to cię
cie odskakując w bok, albo zasłania się ta r
cza; parowanie uderzenia szablą nie jest 
w zwyczaju. Chętnie wym ierzają cięcie 
przeciw bosym nogom i stopom, a przeci

wnik broni się w takim  razie podskokiem 
w górę”.

Liczba wojska regularnego w samym 
Zanzibarze ma wynosić 1000 żołnierzy, głó
wnym dowódzcą je s t anglik, Mathews. 
2 000 ma stać w innych garnizonach, oprócz 
tego ma sułtan i armiją nieregularną, skła
dającą się z beludżów. P odług Schm idta 
najdzielniejszym  oddziałem armii zanzibar- 
skiój jest kapela, składająca się z portugal- 
czyków.

D rugą narodowość nieafrykańską w Zan
zibarze reprezentują hindusowie czyli hindi, 
jak  się sami nazywają, są oni przeważnie 
wyznania m ahom etańskiego, m ała tylko 
część wyznaje budyzm. W  posiadaniu h in 
dusów jest prawie całe bogactwo Zanziba
ru, hindusami są najwięksi kupcy zanzibar- 
scy, ja k  Taria Topan, którego liczą na mi
li jony, ale i drobny handel głównie w ich 
spoczywa ręku i to nietylko na wyspie Zan
zibarze, ale i na wybrzeżu suahilijskiem  i so- 
malskiem. Nie osiedlają się oni jednakże 
na stałe, przychodzą do Zanzibaru aby się 
zbogacić i w racają do Indyi, przyczem po
zostają poddanymi angielskimi. H induso
wie umieją doskonale skorzystać ze słabych 
stron m urzyna i oszukać go w handlu.

Ludność m urzyńską na wyspie Zanziba
rze i nad wybrzeżem trzeba podzielić na 
trzy klasy, na W asuahili, murzynów wol
nych czyli wangwana i niewolników czyli 
watuma. W yraz W asuahili oznacza w ła
ściwie każdego m urzyna wolnego, który się 
urodził w państwie zanzibarskiem  bez róż
nicy, czy on jest murzynem czystój krwi, 
czy też mięszańcem krw i arabskiój i mu
rzyńskiej, W yraz ten pochodzi z języka ban
tu, rospowszechnionego od Sudanu do A f
ryki południowój, w języku tym wyrazy 
i ich odmiany powstają przez połączenie 
pierwiastków. Wskażemy to na przykładzie, 
który nam  zarazem wytłumaczy rozmaite 
formy nazw gieograficznych, tak często dziś 
używanych. W a w połączeniu z Suahili 
(W asuah ili) oznacza mieszkańców kraju  
Suahili, kisuahili — ich język, M suahili— 
osobę pojedyńczą. Na oznaczenie kra ju  
używa się w wielu razach przyrostek U, 
np. Uganda jest krajem , w którym  mieszka 
lud waganda.
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Nad brzegiem i na wyspach m urzyni 8% 
mniój lub więcój spokrewnieni szczepowo 
z arabam i, tak, że często u  pojedyńczój j e 
dnostki oznaczyć nie można, czy je s t po
chodzenia arabskiego, czy suahilijskiego. 
Powierzchownie sualiili są mahometanami, 
w gruncie zachowali dawne gusła i zabobo
ny, jako  jąd ro  swój i-eligii pogańskiój. M u
rzynowi brak wszelkiój odwagi i godności 
osobistój, znosi on więc panowanie arab
skie bez szem rania, a naw et chętnie. Z resz
tą arabów wspiera w panowaniu nad m u
rzynam i broń palna i odwieczny zwyczaj. 
Rozbójnicze i waleczne narody A fryki 
wschodniój, galla, massai i wahehe nie 
należą do tego samego szczepu, co suahili, 
t. j .  do kafrów, dlatego też m urzyni Bantu 
czyli kafrowie opuszczają swe siedziby
1 uciekają, skoro k tóry  z tych narodów  su- 
dańskich do nich się zbliży. W ypraw y 
Stanleya składały się w praw dzie w znacz- 
nój części z suahili, a podróżnik ten chwali 
męstwo swych towarzyszy, trzeba jednak  
uwzględnić, że był to wybór ludności nad- 
brzeżnój, a śród obcych szczepów w głębi 
A fryki o ucieczce mowy być nie mogło. 
Suahilijczycy, którzy towarzyszyli Stanle- 
yowi łub brali udział w nowszych p odró 
żach do k ra ju  Massai do dziś dumni są z te
go i strzygą sobie włosy w sposób, jak i po
znali na owych w ypraw ach, aby się wyróż
nić od reszty swych ziomków.

Liczby mieszkańców całego państw a zan- 
zibarskiego oznaczyć niepodobna, gdyż do
piero niedawno granice jego nieco ściślój 
określono, liczbę arabów  m ieszkających na 
kontynencie afrykańskim  od wybrzeża aż 
do jezior środkowych podaje G. Rohlfs na
2 500, inni na 5000. Chociażby ostatnia 
liczba więcój była zbliżona do rzeczywisto
ści, to 10000 arabów  na Zanzibar i wielkie 
obszary od wybrzeża do jez io r nie rep re 
zentowałoby wielkiój potęgi wobec ja k ie 
gokolwiek m ocarstwa europejskiego. Ale 
właśnie te wielkie obszary, klim at Afryki, 
zażyłość araba z naczelnikam i murzyńskimi 
i odwieczna tradycyja, k tó ra  uważa araba 
za naturalnego pana tój części A fryki, 
a wreszcie i islam, k tó ry  od tysiąca lat tu 
się szerzył, są potężnemi sojusznikam i ara
bów. Przypatrzm y się teraz, na jakiem  sta
nowisku znajdują się przeciwnicy arabów

we wschodniój Afryce, t. j .  europejczycy, 
a przedewszystkiem niemcy.

Anglicy wyprzedzili wszystkie inne n a
rody w stosunkach handlowych z Zanziba- 
rem, a chociaż oni namową lub groźbą spo
wodowali sułtanów do zabronienia wywozu 
niewolników, przez co sułtan sam pozbył 
się wielkich dochodów, a główna podstawa 
handlu arabskiego przynajm niój publicznie 
usuniętą została, ludność zanzibarska i jój 
władzca byli wobec anglików dosyć p rzy
jaźnie usposobieni, bo anglik umie nader 
oględnie i zręcznie obchodzić się z nawpół 
barbarzyńskiem i szczepami mahometańskie- 
mi i nie narazi szorstkiem postępowaniem 
na szwank swych interesów kupieckich.

Sytuacyja się zmieniła, gdy niemcy w koń- 
cu roku 1884 usadowili się w Zanzibarze. 
Na wielkim obszarze A fryki wschodniój, 
k tóry  oni dla wpływu swego zarezerwowali, 
a który bliżój określiliśmy w N r 42 W szech
świata z roku 1887, niemieckie towarzystwo 
wschodnio-afrykańskie z gorączkowym po
śpiechem zaczęło urządzać stacyje handlo
we i rolnicze. N ajstarsze jakK orogw e, Dun- 
da, Petershuhe leżą w Uzeguha, M adimula 
i U sungula w Uzaram o, M papua w U raga- 
ra, Jiih lkeberg  u stóp K ilim a Ndżaro. Aże
by kolonizować państwo W itu  zawiązało 
się konsorcyjum  i nabyło od sułtana tego 
kraju , Achmeda, 25 mil kwadratowych, na 
których pow stały stacyje w Szakamba, 
K iongwe na kontynencie i dwie stacyje na 
wysepkach Lam u i Manda, dwaj zaś p ry 
watni przedsiębiorcy założyli plantacyją 
Baltia na lądzie stałym.

Już samo wyliczenie tych znaczniejszych 
plantacyj pokazuje, że Stanley miał słusz
ność gdy powiedział, że niemcy w Zanziba
rze odznaczają się „energiją bez litości”; 
wszak niemcy ledwo cztery lata temu sta
nęli nad wybrzeżem zanzibarskiem, a już 
zdobyli przeszło 20000 mil kw adratow ych, 
pozakładali liczne stacyje, na których po 
k ilku europejczyków zatrudnia do 150 m u
rzynów przy plantow aniu baw ełny, tytuniu 
i innych produktów. Ich  obrót handlowy 
z Zanzibarem  wynosi ju ż  przeszło 10 pro
cent ogólnego obrotu, czyli około czterech 
milijonów m arek rocznie. W  dziejach po
wszechnych znajdujem y dużo przykładów, 
dowodzących, że powodzenie orężne na-
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tchnie naród zapałem do pracy i niezwykłą, 
sprężystością,, ale i tego uczy nas histo- 
ryja, że wielkie sukcesy z powściągliwością 
i umiarkowaniem nie chodzą w parze. 
W Zanzibarze świeży mamy na to dowód. 

(dok. nast.).
D r Nadmorski.

0  R 0 S S Z E R Z A N 1 U  SIĘ

ODRY I DYFTERYTU.

W  jednym  z  ostatnich zeszytów „Revue 
Scientifique” znajduje się artyku ł podpi
sany inicyjałam i I. Ii., w którym  autor 
zw raca uwagę na brak  ustalonych przeko
nań w kw estyi zapobiegania epidemijom 
szkolnym i biorące w tem początek ważne 
błędy sanitarne. Jeżeli błędy takie są nie
ustannie popełniane na Zachodzie, to o ileż 
bardziej podlegać im musi nasze społeczeń
stwo, wśród którego pojęcia o zdrowiu są 
tak mało jeszcze wyrobione, a rossądna 
dbałość o jego utrzym anie prawie nie roz
budziła się jeszcze. Sądzimy, że pow tó
rzenie wzmiankowanego artyku łu  z powyż
szych względów może być użyteczne dla 
naszych czytelników.

„Jedną z niezbędnych podstaw .urządze
nia racyjonaln^j ochrony przeciwko choro
bom zakaźnym jest doskonała znajomość 
sposobów ich udzielania się. W yznać trze
ba, że nawet co do chorób najpospolitszych 
i na k tóre dzieci w szkole są nieustannie 
narażone, takich np. ja k  szkarlatyna, odra, 
dyfteryt, jesteśmy jeszcze w nieświadomości 
we względzie zapobiegania ich szerzeniu 
się epidemicznemu. W  jakiej chwili zara
źliwość tych chorób się zaczyna — czy nie 
wtedy jeszcze, kiedy sama choroba nie mo
że być rospoznana? Czy zaraźliwość znika 
odrazu po ustąpieniu objawów choroby? 
Oto pytania, których rosstrzygnięcie może 
wpłynąć na głęboką zmianę pewnych przy- 
wyknień towarzyskich oraz urzędowych 
błędów profilaktyki szkolnej, a zarazem tej 
ostatniej może wskazać podstawy, których

w chwili obecnój, zdaje się, jest zupełnie 
pozbawiona.

Sądzimy, że powszechne zajęcie wzbu
dzić powinny fakty świeżo przedstawione 
przez p. Sevestre Tow arzystw u lekarzy 
szpitalnych a dotyczące sposobów szerzenia 
się dwu chorób, które mogą być nazwane 
szkolnemi z pow odu nader częstych przy
padków zarażenia się niemi w szkołach, to 
jest odry i dyfterytu.

F ak ty  wspomniane dowodzą, że odra jest 
zaraźliwa w okresie rozwijania się, to jest 
na trzy łub cztery dni przed wysypaniem 
się wyrzutów, że jes t jeszcze zaraźliwa, cho
ciaż w niższym stopniu, w okresie wysypa
nia się i że, nakoniec, jój zaraźliwość znika 
razem z tym ostatnim okresem. W brew  
doświadczeniom S trausn ,k tóry  w powietrzu 
wydychanem przez chorych na odrę nie 
znajdował mikrobów, p. Sevestre sądzi, że 
w większej części wypadków zaraza udzie
la się przez powietrze, przyczem jednak 
okrąg działania posiada promień nie w ięk
szy od kilku metrów. W edług d ra G ran- 
chera, który ma podstawy do mniemania, 
że zarazek odry znajduje się w śluzie noso
wym, w łzach, w śluzie z oskrzeli i t. p,, 
zakażenie następowałoby za pośrednictwem 
przedmiotów, na których znaleść się mogą 
powyższe wydzieliny, a tym sposobem ła 
two objaśnić zaraźliwość odry przed ukaza
niem się plam na skórze. Zaraza nie udzie
la się na dalszą odległość, ponieważ, o ile 
się zdaje, m ikroby odry tracą swą szkodli
wość na zewnątrz organizmu w bardzo k ró t
kim czasie a żywotność ich w tych w arun
kach nie utrzym uje się dłużej nad kilka 
godzin.

Zupełnie inaczój przedstawia się spra
wa szerzenia się dyfterytu, który udzielać 
się może zdrowym na wielkiej odległości od 
chorego i za pośrednictwem najrozmaitszych 
przedmiotów. Przedmioty, na których znaj
duje się zarazek dyfterytu, zachowują swo- 
ję  szkodliwość w ciągu bardzo długiego 
czasu i znane są przykłady, w których za
razki te w ciągu dwu la t nie traciły  swój 
żywotności.

Na powyższych faktach oprzeć już można 
właściwe środki zapobiegające szerzeniu się 
dwu tych chorób. A żeby ograniczyć epi- 
demiją odry i zapobiedz jój szerzeniu się do
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nieskończoności należałoby widocznie odo- 
8abniać chorych nie wtedy dopiero, kiedy 
już w yrzuty się ukazały, ale z chwilą w ystą
pienia pierwszych objawów choroby. N ieste
ty, pierwszym symptomem odry by wa lekki 
katar i, najczęścićj, kiedy bierzemy się do 
zabespieczenia innych od zarazy, oni są już  
zakażeni. P rócz tego sposób izolowania, 
jak i zaleca p. Sevestre, je s t możliwy tylko 
w szpitalu, trudno  zaś wymagać, ażeby 
dzieci były zatrzym yw ane przez rodziców 
w domu za każdym katarem . A jed n ak  zu 
pełnie racyjonalna profilaktyka przeciw 
odrze wymagałaby tego.

Toż samo powtórzyćby wypadało o dyfte
rycie, k tóry  występuje najczęścićj w p ierw 
szej chwili jako  zapalenie kataralne gardła 
i u osobników nie usposobionych chorobowo 
lub też bardzo odpornych nie przekracza 
tój formy, a jednak  może od nich udzielić 
się innym, jako wyraźny i ciężki dyfteryt.

Należy zauw ażyć, że łagodny przebieg 
choroby zakaźnój je s t najstraszniejszym  ze 
względu na jój rosszerzanie. Dziecko do
tknięte ciężką formą dyfterytu  zostaje n a
tychmiast oddane do szpitala albo odoso
bnione w domu rodziców i przestaje być 
niebespiecznem dla innych dzieci. Tym cza
sem dziecko z dyfterytem  łagodnym , uw a
żane za cierpiące co najwyżćj na zw ykłą 
anginę, nie przestaje uczęszczać do szkoły, 
albo igrać z rówieśnikam i i może być ros- 
sadnikiem  zarazy i śmierci. Ilekroć docho
dzono rodowodu epidemii, zawsze okazyw a
ło się, że wypadki łagodne były początkiem  
zarazy, gdy przeciw nie—ciężkie nie daw ały 
powodu do szerzenia się choroby.

D la bezwzględnego zapobieżenia epide- 
mijom dyfterytu należałoby zabronić cho
dzenia do szkoły i wogóle wszelkićj stycz
ności z towarzyszami każdemu dziecku, do
tkniętem u choćby najlżejszem  cierpieniem  
gardła. Nadto, dziecko, które przebyło 
dyfteryt nie pow innoby być napow rót do 
towarzystwa innych dzieci dopuszczone, 
póki nie okaże świadectwa, że odzież jego 
została poddana dostatecznej dezynfekcyi, 
gdyż wiadomo, że zarazki dyfterytu  silnie 
przylegają do wszelkich przedm iotów i są 
bardzo trw ałe,—Samo wyliczenie pow yż
szych warunków wskazuje ja k  dalece w pra
ktyce jesteśmy jeszcze oddaleni od chw ili,

w którćj te choroby zostaną usunięte ze 
szkół naszych.

Obserwacyja naukowa wskazuje nam 
środki, któreby przedsięwziąć należało, w ka
żdym jednak  razie, znając naw et niebespie- 
czeństwo, jesteśm y zmuszeni wystawiać na 
nie nasze dzieci. Trudno je s t bowiem zam 
knąć drzwi szkoły przed każdem dzieckiem 
z wilgotnym nosem, załzawionemi oczyma, 
albo różowem gardłem . T rudno także wy
magać, żeby podobne ostrożności były 
przedsiębrane urzędownie. Rodzice jednak, 
którym  nie brak dobrój woli i poczucia 
wzajemnój odpowiedzialności wszystkich 
członków społeczeństwa, mogliby w prow a
dzić tego rodzaju kwarantanę, któraby na
wet wyszła na korzyść własnym ich dzie
ciom, ochraniając je  od wyjścia nie w porę, 
a ogół uniknąłby wielu mniejszych i wię
kszych epidemij. Jest to zadanie wychowa
nia publicznego, którego rozwiązanie leży 
w zakresie możności każdego społeczeństwa, 
byleby jego  członkowie sami o to postarać 
się chcieli.”

SPRAW OZDANIE.

Profesor d r J. Kopernicki. O góralach ruskich 
w Galicyi. Z arys etnograficzny według spostrze
żeń w podróży, odbytej w końcu lata 1888 roku. 
Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, w yda
wany staraniem  Komisyi antropologicznej Akade
m ii um iejętności, tom X III, dział III, 1889. Oso
bnego odbicia str. (1)—(36).

Profesor K opernicki zwiedził wsie i siedziby gó
rali rusińskich poczynając od Muszyny i jej oko
licy nad Popradem , ku wschodowi wzdłuż g ra n i
cy węgierskiej aż do rzek Orawy i Oporu, a n a 
stępnie od wsi Tuchli, nad tą  ostatnią rzeką, po
spieszył koleją żelazną, w prost do hucułów, po
między k tórem i w Kosmączu, Żabiu i Kossowie 
przepędził pięć dni, a w powrocie z Żabia zwie
dził ich wsie położone nad Czeremoszem aż do 
Kut, gdzie wycieczkę naukow ą d. 18 Października 
zakończył.

Celem wycieczki było zebranie możliwie licz
nych pomiarów antropom etrycznych, oraz spo
strzeżeń etnograficznych, dotyczących całego spo
sobu życią, bytu, naw et właściwości rozm aitych 
gwar. W tern zbieraniu m ateryjałów  antropolo
gicznych i etnograficznych znakom itą pomoc zna
lazł autor w duchowieństwie miejscowem.
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Z uwagi na budownictwo, sposób życia, ubiór 
i mowę, autor na zbadanej przestrzeni k ra ju  od
różnia następujące grupy antropologiczno-etnogra
ficzne: Łemków, w zachodniej Galicyi nad wierz
chowinami dopływów W isty i  Wisłoki; Połoniń- 
ców na południo-wschód za W isłokiem na lewych 
dopływach Sann; Bojków od Dydiowy nad Sanem 
do miasteczka Lutowisk na południe; Tucholców 
w dolinie Orawy; Hucułów, osiadłych na wierz
chowinach P rutu i jego dopływów.

Niepodobna streszczać tu  charakterystyki tych 
rozm aitych grup, powiem tylko, że oprócz hucu
łów, wszyscy inn i są w mieszkaniach wielce nie
chlujni. Pomimo to wszyscy ci górale są ludem 
krzepkim , wzrostu średniego lub wysokiego, a zda
nie W. Pola, jakoby Lemki, k tórych  nazwał Spi- 
żakami, byli rodem m ałym  i chorowitym, z licz- 
nemi kalekam i i częstem wolem, obecnie przynaj
mniej, okazuje sig stanowczo błędnem . N ajsym 
patyczniejsza wzmianka dostała się hucułom, o któ
rych też wszyscy inn i pisarze z życzliwością sig 
odzywają, na co niew ątpliw ie lud ten zasługuje 
pigkną postawą, fantastycznym  strojem oraz wro- 
dzonemi zdolnościami umysłowemi, chociaż z d ru
giej strony, według św iadectw a ludzi dobrze ich 
znających, jak  np. p. Leopold W ajgirl (Pam iętnik 
tow. tatrzańskiego, tom XI) grzeszą oni bezgra
niczną rozwiązłością, skutkiem  czego ich liczba 
ciągle się zmniejsza.

A. W.

K R O N I K A  N A U K O W A .

FIZYKA.

—  0 promieniach siły elektrycznej. W dalszym 
ciągu doświadczeń, którem i p. Hertz wykazał, że 
działanie drgnienia elektrycznego roschodzi sig 
w przestrzeni w postaci fali (ob. Wszechśw. z r. z. 
str. 708), zdołał on wytworzyć wyraźne promienie 
siły elektrycznej i z niem i przeprowadzić zasa
dnicze doświadczenia, jakie  sig wykonywają ze 
światłem i ciepłem  prom ienistem . Do tego celu 
użył dwu zwierciadeł parabolicznych; przed pier- 
wszem z nich umieścił walec mosigżny we środku 
przerwany, tak, że odstęp obu części przypadał 
w ognisku zwierciadła, a p rąd  elektryczny przez 
walce przeprowadzany wywoływał w odstępie tym 
iskry. W ognisku zw ierciadła drugiego znajdował 
się również przewodnik, w którym  prąd pierwszy 
wzbudzał przez indukcyją prąd , zdradzający się 
również przeskakiwaniem iskier. W  zasadzie za
tem m etoda doświadczeń była takaż sama, jak  
w doświadczeniach wyżej zacytowanych, ale że 
zjawiska występowały tu  jedynie w sąsiedztwie 
osi obu zwierciadeł, można więc mówić o prom ie
niach elektrycznych. Prostolinijne roschodzenie się 
działań elektrycznych można było wykazać przez

umieszczenie na kierunku prom ieni przegrody cyn
kowej, wtedy bowiem iskry induktora ustawały, 
tak jakby przegroda metalowa rzucała cień. Izo
latory nie powstrzymują prom ienia, fale elektrycz
ne przechodzą przez ścianę drewnianą, która jest 
przeto dla nich przezroczystą. Załam anie pro
mieni elektrycznych okazał p. H ertz przez użycie 
wielkiego pryzm atu z m asy asfaltowej, ustawione
go na kierunku promienia: w tym razie, gdy oba 
zwierciadła umieszczone były jedno naprzeciw  
drugiego, p rądy  indukcyjne nie powstawały, wy
tw arzały się natom iast skoro zwierciadło odbie
rające umieszczono z boku, co okazywało, że pro
mień, przechodząc przez pryzm at ulega załam a
niu; z ką ta  łamiącego pryzm atu, 30° i z odchyle
nia prom ieni, wynoszącego 22°, okazał sig spót- 
czynnik załam ania smoły 1,69, gdy spółczynnik 
załam ania optycznego podobnych ciał podaje sig 
między 1,5 i 1,6.—Poprzestając obecnie na tej po
bieżnej wzmiance o epokowych doświadczeniach 
Hertza, których dokładniejszy opis podamy nastg- 
pnie, przytaczam y tu jeszcze wyrazy, którem i au
to r kończy swe sprawozdanie złożone akademii, 
berlińskiej; „Badane przez nas objawy uw ażaliś
my tu  jako działanie prom ieni siły elektrycznej. 
Możeby je  należało też uważać za prom ienie świe
tlne o bardzo znacznej długości fal. J a  p rzynaj
mniej sądzę, że opisane tu  doświadczenia usuwają 
w znacznej m ierze wątpliwość co do tożsamości 
św iatła, ciepła prom ienistego i ruchu falowego 
elektrodynam icznego. Sądzę, że bez obawy wy
zyskiwać m ożna wnioski, jakie na podstawie tej 
tożsamości dają się wyprowadzać zarówno w dzie
dzinie optyki, jak  i nauki o elektryczności".

S. K.

FIZYKA KULI ZIEMSK1ŚJ.

—  Temperatura w głębi ziemi. Jakkolwiek odda
wna jest rzeczą znaną, że tem peratura w głębi 
ziem i w zrasta, to wszakże nie zdołano dotąd ująć 
prawa, wedle którego wzrost ten następuje, obser- 
w acyje bowiem, w różnych okolicach ziemi doko
nywane, prowadzą do rezultatów  niezupełnie zgo
dnych. Z pewnych nawet dostrzeżeń chciano wy
prowadzić wniosek, że tem peratu ra  wzrasta tylko 
do pewnej głębokości, poza k tórą  ku środkowi 
ziemi nastgpuje jej obniżanie. Z pomiarów m ia
nowicie tem peratury , prowadzonych przed 18 laty 
w Sperenberg w otworze świdrowym, k tóry  wtedy 
doszedł do głgbokości 1274 m, wniósł D unker, że 
wzrost tem peratury  nie je s t stateczny, a przy po
suwaniu się w głąb ziemi zachodzi w stosunku co
raz słabszym; na tej podstawie podał wzór empi
ryczny, z którego wypadło, że w głębokości już 
5162 stóp zachodzi największość tem peratury we 
wnątrz ziemi, wynosząca 40,7° R, a od tego pun
ktu tem peratura  maleje i to  tak  szybko, że w głę
bokości 10874 stóp spada już do 0°, a poniżej wy
stępują stopnie odjemne. Do wniosków tych nie 
przywiązywano wprawdzie wielkiej wagi, stanow
czo je  odeprzeć zdołano wszakże dopiero obecnie, 
a to na podstawie nowszych obserwacyj w n a j
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głębszym dotychczas na ziemi wywierconym otworze 
św idrowym  w Schladebach, który  sięga już 1 748 m, 
Otóż w głębi 1716 m, dokąd prowadzono pom iary  
tem peratury, wynosi ona 45,S» R czyli 56,6° C. 
a zatem  znacznie wigcej aniżeli m niem ana naj- 
większość D unkera. P. Huyssen, k tó ry  badania 
te  prowadził, zgadza się również, że przyrost tem 
peratury nie jest jednostajny, że w głębokościach 
znaczniejszych okazuje się coraz słabszym , p rzy 
czyną tego wszakże je s t zapewne Woda przedosta
jąca się z góry, k tóra powoduje oziębienie styka
jących się z nią skał, skąd odczytujem y tem pera
tury  zbyt niskie. W ywody Huyssena przyjął z re 
sztą i Dunker, który w nowej pracy odrzuca da
wniejsze swe poglądy, przyjm uje stateczny wzrost 
tem peratury  z głębokością i podaje na zależność 
tem peratury  od głębokości wzór nowy, k tó ry  na 
podstawie, że p rzyrost tem pera tu ry  o 1° C w Schla
debach następuje na każde 35,7 m, prow adzi do 
wniosku, że punkt topliwości law y 20J0°C  zostaje 
osięgniętym w głębokości 71000 m czyli około 9,5 
mil gieograficznych. Rozumie się, że i ten  w nio
sek żadnej nie przedstaw ia pewności.

S. K.

CHEMIJA.

—  Reakcyje chemiczne pomiędzy ciałami stałemi.
W brew ogólnemu m niem aniu, że zjawiska chem i
czne zachodzą wyłącznie tylko pomiędzy ciałam i 
w stanie ciekłym  („corpora non agunt nisi fluida” 
mawiali starożytni) p. W . Spring już przed kilku 
laty dowiódł, że pod znacznem  ciśnieniem  zacho
dzą także zmiany chemiczne i  z ciałam i stałemi. 
W dalszym ciągu tenże autor wykazał, że ciepło 
już poniżej punktu  topliw ości sprowadza reakcyje 
chemiczne, a obecnie ogłasza znów szereg n ie 
zm iernie ciekawych doświadczeń.

Drobne opiłk i miedzi zostały zmięszane z chlor- 
n ikiem  rtęc i (sublim atem ) doskonale wysuszonym, 
a mięszaninę pozostawiono w zam kniętej rurze, 
w strząsając tą  ostatn ią  od czasu do czasu. Pom ię
dzy proszkam i zaszła reakcyja , k tóra zupełnie ukoń
czyła się po czterech latach; utw orzył się chlorek 
m iedzi i  chlorek rtęc i (kalom el) w ten  sposób, że 
połowa zaw artego w sublim acie chloru połączyła 
się z m iedzią. (Jeśli rostw ór sublim atu działa na 
miedź, to  pow staje ch lornik  m iedzi i  w ydziela się 
rtęć  w stanie m etalicznym ).

W ysuszony proszek azotanu potasu (saletry  po
tasowej) został zm ięszany ze sproszkowanym i wy
suszonym octanem sodu i m ięszaninę tę  pozosta
wiono w przyrządzie osuszającym  (eksykatorze). 
Ponieważ żadne z tych ciał nie je s t hygroskopo- 
we, natom iast hygroskopowem i są produkty  reak- 
cyi (octan potasu i azotan sodu), jakiej przytem  
spodziewać się należy, łatw o przeto  można było 
się przekonać o zaszłej reakcyi: po czterech mie
siącach już masa wyjęta z eksykatora rospływ ała 
się na powietrzu. Podobna reakcyja zaszła też po
między wymienionemi solami pod wpływem cie
p ła  znacznie niższego od tem peratu ry  topliwości 
tych  soli.

Badania w tym kierunku p. Spring prowadzi 
w dalszym ciągu; nie należy zapominać, że na re 
zultaty podobnych doświadczeń trzeba czekać nie
raz lata całe. (Zeitschr. f. physikal. Chemie).

M. F I

AGRONOMIJA.

—  Zastosowanie elektryczności w folnictwie. Z wie
lu stron słyszeć się daw ały głosy, jakoby e lek try 
czność z korzyścią mogła być stosowaną w ro ln i
ctwie; mianowicie tw ierdzono, że stałe lub induk
cyjne p rądy  elektryczne w ytw arzane na  roli pod
czas okresu w egietacyjnego znakomicie mogą po
mnożyć plon. W ostatnich czasach pogłoskom tym  
zaprzeczano. Olóż dla rosstrzygnięcia tego p y ta 
nia podjęte zostały doświadczenia przez E . W ollne- 
go, który  w licznych próbach pozwalał działać na 
grunt prądom  elektrycznym  indukcyjnym , prądo
wi ogniwa M eidingera i  ogniwa miedziocynkowe- 
go. W e wszystkich wypadkach rezu lta t okazał 
się stanowczo niepom yślnym. Również ujem nym  
był rezultat doświadczeń m ających na celu ros- 
strzygnąć, o ile p rądy  galwaniczne lub indukcyj
ne w yw ierają wpływ na rospuszczanie składników 
grun tu  lub n a  roskład zaw artych w nim  ciał or
ganicznych. (Naturw. Rundschau z lo rschung . 
auf. d. Gebiete d. A grikulturphysik).

M. FI.

BAKTERYJOLOGIJA.

— Bakteryje purpurowe i ich zachowanie się wobec 
światła. E ngelm ann przed kilku laty  opisał bak
teryje, odznaczające się zdolnością odróżniania 
św iatła rozm aitego natężenia i rozm aitej długości 
fali i nazwał je  Bacterium  photom etricum . W  koń
cu ubiegłego roku, pozyskawszy znaczniejszą ilość 
m ateryjału, Engelm ann zajął się bliższem ich zba
daniem . Gatunków tych bakteryj jest dość znacz
na liczba, większość zaś należy do t. zw. „bakte
ry j siarkowych*1, które, według badań W inograd- 
skyego, w obecności siarkowodoru wypełniają swe 
kom órki ziarenkam i siarki. W szystkie te  bak te
ry je zaw ierają w swej protoplazm ie w stanie ros- 
proszonym purpurowo - czerwony barw nik, bliżej 
przez R ay-L aneastera scharakteryzow any i nazwa
ny „bak tery j o-purpuryną“. Zawartości tego w ła
śnie barw nika zawdzięczają bak tery je  purpurowe 
swe osobliwe zachowanie się wobec św iatła.

Przeważna liczba gatunków tych  bakteryj odby
wa żwawe ruchy miejscowe, są jed n ak  pomiędzy 
niem i i tak ie , które ro ją się w wodzie zapomocą 
biczyków. N a tych ostatnich wpływ św iatła jest 
najwidoczniejszy. Przy stałem oświetleniu ruch 
wogóle tem  jest szybszy, im  większem jes t natę
żenie św iatła. W zupełnej ciemności ruch całko
wicie ustaje. Gdy pow strzym anie ruchów wywo
łane przez zaciemnienie nie trw ało zbyt długo, 
to znosi się ono przez ponowny przystęp światła, 
niekiedy już po kilku sekundach. Przy powtór- 
nera zaciem nieniu ruchy przez pewien czas jesz
cze trw ają  (fotokinetyczne działanie następcze).
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To działanie następcze trw a, ogólnie biorąc, tem  
dłużej, ira dłużej trw ało i im  silniejszem było 
przejściowe oświetlenie. Zdaje się, jakgdyby świa
tło  wytworzyło pewien zapas substancyi, potrze
bny do wykonywania ruchów i zapas ten stopnio
wo w ciemności był zużywany.

Przy nsgłem  zmniejszeniu natężenia św iatła 
swobodnie pływające w wodzie gatunki, wykony- 
wając obroty w kierunku przeciwnym  niż podczas 
oświetlenia, cofają się wstecz, często na  odległość 
dziesięć do dwudziestu razy przenoszącą ich w ła
sną długość. Później dopiero w dalszym ciągu 
wykonywają zwykłe ruchy postępowe. W ten  spo
sób silnie oświetlone miejsce o wyraźnych kontu
rach  znajdujące się w zupełnie ciemnej kropli 
działa ja k  pułapka na bakteryje purpurowe. Albo
wiem wskutek dużej różnicy pomiędzy stopniem 
oświetlenia zewnętrznej ciemnej obwódki a wewnę
trznym  jasnym  krążkiem  bakteryje wchodzą ła 
two do w nętrza, lecz wyjść stąd  nie mogą, ponie
waż przy przejściu granicy  na zew nątrz na tych
m iast następują ruchy wsteczne, które je  znów do 
oświetlonego pola wpędzają. Po pewnym czasie 
następuje spokój i w oświetlonem miejscu mogą 
bakteryje być utrwalone.

Podobnie jak  różnice i zm iany w natężeniu 
św iatła, tak  też działają różnice w długościach fal. 
B akteryje purpurowe odróżniają nawet pewne n ie 
widoczne dla oka naszego fale pozaczerwone. 
W  widmie (m ikrospectrum ) św iatła słonecznego, 
gazowego lub żarowego elektrycznego skupiają się 
one przeważnie w części ultraczerwonej. Prócz 
tego grom adzą się w wąskim pasie w części po
marańczowej, w znacznie mniejszej ilości w czę
ści zielonej, niebieskiej i fijoletowej, a najm niej 
w czerwonej i w ultrafijoletowej. Gdy w ten spo
sób zebrane bakteryje zostają na swych miejscach 
utrwalone, otrzymujemy t. zw. „spektrogram  z bak- 
te ry j“ czyli obraz widma absorpcyjnego nakreślo
ny przez bakteryje. W widocznej dla oka nasze
go części widma obraz ten  najzupełniej się zga
dza z obrazem widma absorpcyjnego bakteryjo- 
purpuryny. Maxima i m inim a skupień bak te 
ryj najwidoczniej przypadają  razem  z maxima- 
mi i m inim ami absorpoyi.

U. FI.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Nowa wyprawa zoologiczna. Niespodziane od
krycia w dziedzinie fauny głębi morskich, doko
nane przez okręty Challenger i Tuscarorę, zachę
ciły i niemców do takichże badań. Z inicyjatywy 
mianowicie akadem ii nauk w Berlinie wyruszyć 
m a w Lipcu okręt niemiecki na A tlantyk, celem 
poszukiwań fauny pelagicznej wzdłuż brzegów od

Grenlandyi do Brazylii. Na czele wyprawy staje 
prof. Hensen z Kiel. A.

— W drugiej połowie S ierpnia r. b. w Paryżu 
zbierze się zjazd międzynarodowy botaników. To
warzystwo botaniczne francuskie, które zjazd ten 
urządza, zw raca uwagę przyszłych jego  człon
ków na dwie kwestyje, które będą rospatryw ane, 
a mianowicie:

1. konieczność porozumienia się pomiędzy so
bą towarzystw, muzeów i wogóle zakładów bota- 
niczno-naukowych, co do nakreślenia dokładnych 
map rozmieszczenia rodzajów i gatunków roślin
nych na całej ziemi;

2. ważność cech anatom icznych dla klasyfl- 
kacyi.

Podczas zjazdu odbędzie się specyjalna wysta
wa przedmiotów naukowych odnoszących sig do 
botaniki.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Powietrze zgęszczone naturalne. W jednym  
z najnowszych numerów „New-York Medical Re- 
cord“ proponuje pan Lindley korzystanie z n a 
turalnego powietrza zgęszczonego w celach leczni
czych. Zamiast wprowadzania chorych do walców, 
gdzie powietrze ulega sztucznemu zagęszczeniu, 
zaleca on pobyt w miejscowościach, p rzypadają
cych niżej poziomu morza, gdzie zatem ciśnienie 
atm osferyczne je s t znaczniejsze. W ym ienia on 
w tym  celu następne okolice: dolinę Jo rdanu , 
położoną na 1200 stóp poniżej poziomu morza; 
brzegi morza Kaspijskiego (—225 stóp); jezioro 
Assal w pobliżu Abisynii (—760 stóp) oazę Siwah 
w pustyni Libijskiej ( —120 stóp) i oazę Araj w tych
że stronach (—266 stóp), arroyo del M eurto w K ali
fornii (—225 stóp) i dolinę Conchilla w pobliżu 
Los Argeles również w Kalifornii. W różnych 
okolicach ziem i znajdują się zresztą i inne p o 
dobne punkty, żaden wszakże nie przypada niżej 
zagłębia Jordanu. Autor podaje, że w dolinie Con
chilla w Kalifornii widział wielu astmatyków, su
chotników it . d., zachwyconych pobytem w gęstszem 
tam  powietrzu. Oczywiście, powietrze nie jes t tam  
tak silnie ścieśnione, jak  w dzwonach, k tórem i 
się posługuje aeroterapija, ale natom iast chory 
przebywa w niem ciągle, a nie dwie lub trzy  go* 
dżiny tygodniowo, co stanowi korzystną kom pen
satę. (Revue Scient.).

T. R.
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IfcTełsr olog-ij a,.

Początek bieżącego m iesiąca zaznaczył się dw ie
m a ciężkiemi stra tam i dla naszego społeczeństwa; 
zmarli we Lwowie;

D r A lfred  B iesiadecki, protomedyk Galicyi, mąż 
wielce zasłużony w sprawach medycyny.

W aw rzy n iec  Ź inu rko , długoletni profesor m a
tem atyki w politechnice i  uniwersytecie lwowskim.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 27 Marca do 2 Kwietnia 1889 r.

(ze spostrzeżeń na  stacyi meteorologicznej przy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

27 40,7 40,6 42,0 2,2 6,4 1,8 7,2 1,8 91 NE,NE,N 0,0 Rano mgła
28 45,9 48,8 51,2 0,2 2,4 0,6 3,8 - 0 ,4 77 N,N,SW 1,6 W n. śn., zrana śn. z d.
29 50,6 48,7 44,6 1,4 4,0 1,6 7,2 3,0 76 NW,W,W 0,0 Popoł. d. niż., w. mgła
80 42,9 42,6 43,7 0,0 2,2 1.2 4,8 0,0 88 WN,WN,K 0,0 Rano mgła
31 45.6 46,8 47,8 —0,8 2,0 —0,8 3,0 —1,2 64 NW ,NW,N 0,0

1 48,7 47,6 44,5 0,4 2,9 0,2 3,6 —2,8 75 N.S.S 0.2 Śn. od 6 w. ciągle prusz.
2 42,2

1 ■ ■

42,4 41,1 2,2 3,9 3,5 5,6 0,1 95 S,SW,N 2,9 Śn. z n. do poł., r. i w. mgła

Średnia 45,2 1,7 81 4,7

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.
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